Referat fra Styremøte
KNBF Region Vest 2015-5
Torsdag 14. januar 2016 kl 18:00 – 20:00
Deltakere:

Ikke tilstede:

Thor Manum (TM), Per Rune Eikesth (PE), Henry Svendsen (HS), Karl Ivar Larsen
(KL), Terje Stensletten (TS), Bjørn Ydse (BY), Roald Stigum Olsen (RO), Oddbjørn
Klyve (OK), Jørg Eyolf Fagerhaug (JF)
Magnus Vabø (MV), Jan-Inge Kleppevik (JK)
	
  

37-15

Åpning/Mrk til innkalling. Saker til eventuelt
Åpning/innkalling godkjent. 1 sak til ev om strandryddedagen.

38-15

Godkjenning av møtereferat 4-2015
Referatet godkjent.

39-15

Status relevante høringer og post
Intet relevant å rapportere.

40-15

Status samarbeid Bg kommune/BOF
#Småbåtutvalget – fortsatt på vent ift det politiske landskapet, RO og JF
”tenker sammen mot en strategi”.
#Avfallsplaner – prosjektet hadde overleveringsmøte mellom KNBF
prosjektgruppe, Bergen Kommune (oppdragsgiver), Fylkesmannen
(kontrollorgan), BOF/BOH (erfaringer med avfall) den 8 desember 2015. Et
godt møte hvor KNBFs formelle involvering i stort nå er landet innenfor dette
området. Ellers registreres det at BIR nå er mer positiv til samarbeid innenfor
marint avfall.
#Bøyeprosjekt – foreløpig oversikt viser 11 av 12 bøyer i sjøen. Riktig nok har
2 stk rapportert skade, men dette vil BOF ordne opp i frem til sesongstart.
KNBF bør fortsatt ha dette som et fokusområde, så også at det bør planlegges
med flere bøyer. Altså prosjektet bør fortsette bla med søknad til Gjensidige
stiftelsen. KNBF region Vest ved leder tar et initiativ mot sekretariatet ift å
sjekke ut dette.
- ift BOF arbeidet så ble det en utvidet diskusjon ift BOFs prioriteringer, en
subjektiv vurdering kan være at BOF prioriterer verneverdige områder (hus)
fremfor videreutvikling av båthavner/naturhavner (”blå stenger områdene”).
Bla ble Tysnes området nevnt. Båtpolitisk gagner begge deler av BOFs
arbeidet båtfolket men det må være en balanse i arbeidet slik at begge deler av
båtlivet vekts likt. Region Vest kan ta en utsjekk av balansen ifm møter med
BOF.

41-15

Økonomi
Kasserer gav en foreløpig status over regnskap 2015 mot årsavslutning.
Regionens økonomi er robust mot de prioriteringer som både
rekrutteringsprosjekt S&F og sentralt har får KNBFs båtpolitiske arbeid i 2016.
Leder avklarte også at faktiske reiseutgifter iht statens satser til styremøter
dekkes og føres opp på eget skjema/kjørebok (mailes ut til styret).

42-15

KNBF sentralt
#behandling av utsendt saksdokument, KNBFs strategiplan. En kort diskusjon i
styret rundt dokumentets innretning og oppsett. Strategiplanen slik den
foreligger kan virke litt ”kaotisk” ift målsetting, misjon og visjon, så også ift
perioden den dekker – 2016-2020.. Den innehar både strategi, årsplan og
årshjul. Det kan være hensiktsmessig at planen deles opp med overordnet
strategi med vedlegg som klargjør årlige aktiviteter og målsettinger. Planen bør
følge opp vedtektene og ivareta det landsdekkende fokus som KNBF utgjør.
Regionen vil også sette fokus på at en egen regionsplan byggets ut av den
overordnede strategiplanen når vedtatt. Totalt sett er regionen tilfreds med at
det nå lages en overordnet strategi i KNBF.
#behandling av utkast til vedtekter, en kort redegjørelse for arbeidet ved leder
før ordet var fritt til å diskutere enkelt elementer. Det er viktig at vedtektene er
”ferskvare” og omfatter nåtidens utfordringer og er tilpasset KNBFs
omgivelser. Ett innspill kom inn til §10.2 En region kan deles i flere regioner,
og d Det kan opprettes lokale avdelinger innen en region en. Regioner eller
avdelinger kan vedta sammenslutning og en region kan også deles i flere
regioner der dette er naturlig. Vedtak om navn på,…….
Forslaget oversendes sekretariatet iht høringsfrist.
#mediaavtale, leder gav en kort informasjon på at KNBF har inngått en ny
samarbeidsavtale med VB Media AS og Båtenes verden som nytt båtmagasin.

43-15

Status prosjekt rekruttering S&F
Pr desember 2015 har 31 båtlag fått vervepakke, utsendt av sekretariatet. En
rest på 24 båtlag sendes ut om kort tid. Nå konsentreres det videre arbeidet mot
å følge opp disse lagene mot eksakte møter.

44-15

Aktuelle regions saker
#Årsmøteforberedelser, årsmøtet i regionen legges til lørdag 27 februar kl 1200
(senere justert til kl 1300 grunnet reisetid). Det gjennomføres et styremøte en
time før årsmøtet, fra kl 1200. Årsmøtet avholdes i Draugen Motorbåtforening
etter normal mal.
#Båttinget 2016, gjennomføres i tiden 22-24 april på Fornebu. TM/MV/JK
deltar i region av rolle og dekkes opp sentralt. I tillegg kan regionen stille med
deltakere, forslag ift pågående arbeid er at KL og JF deltar. Invitasjon til dem
overbragt og sjekkes ut.

45-15

Eventuelt
#Strandryddedagen og KNBFs oppfølgning. TM tok opp saken og gav sentral
info. Båtforeninger i regionen inviteres og TM sjekker ut interessen mot dette.
#BY tok opp forholdet til dekning av reiseutgifter ifm besiktigelsemansskurs i
april mnd. Enighet om at han får dekke reiseutgifter til kurset i regi av KNBF,
som dekker øvrige kursutgifter.

Ref Thor M

